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O sonho do Brasil esvaiu-se, mas o sentimento de decepção e frustração não devem ficar contidos dentro de nossos
corações, pois, afinal, tivemos grande orgulho do show de civilidade de nosso povo. Os estrangeiros e a imprensa
internacional foram unânimes em elogios pela receptividade dos brasileiros em cada ponto do país, especialmente nas
cidades-sede, onde houve maior concentração de visitantes.
Houve o registro de um milhão de turistas de 203 países durante a Copa, balanço apresentado no CICC &#8211;
Centro Integrado de Comando e Controle, Brasília. Os estrangeiros visitaram 378 municípios brasileiros e 95% deles
têm intenção de retornar ao nosso país. Além disso, os campeões da Copa, os alemães, muito elegantes,
demonstraram muito carisma e respeito por seus adversários e, notadamente, geral reconhecimento pelos brasileiros.
A Alemanha venceu por merecimento pela organização e tática em campo e pela eficiência técnica; exemplo também
mostrado pela Argentina, vice-campeã.
Que os bons momentos da competição e a tristeza da perda sirvam de lição e de reflexão para que nossos atletas e a
população estejam mais preparados para a derrota, não somente esportiva, mas em todas as atividades laborais. Que
a nova geração e os mais experientes possam tirar do saldo negativo uma razão maior para seu aprimoramento
pessoal, seja no convívio familiar e escolar; além de seu compromisso no trabalho; na luta pela vida através da
educação, da saúde e da segurança nacional.
Que o brasileiro possa se agigantar para a construção de um país melhor, valendo-se de seu direito de cidadania nas
próximas eleições, sabendo escolher os melhores candidatos, no sentido de eliminar a corrupção na vida política e em
todos os setores públicos, despertando assim seu verdadeiro patriotismo para uma nação mais justa, produtiva,
participativa e competente para a grandiosidade de nosso povo.
Foto:Fifa - Philipp Lahm, capitão da Alemanha, levantou a taça de campeão da Copa do Mundo no último dia 13 de
julho.
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